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Doi profesori ai Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, prof. univ. dr. Daniel David şi conf. univ. dr. 
Radu Silaghi-Dumitrescu, au fost premieți joi, 27 februarie 2014, de către Revista Foreign Policy România la 
categoria dedicată „oamenilor care mișcă țara în direcții bune” în cadrul celei de-a treia ediție a Galei 
Foreign Policy Romania.

EDUCAțIE
Profesori UBB, „oamenii care mişcă ţara în direcţii bune” 

Publicat: 15:31, Scris de: Monitorul 

Evenimentul a avut loc la Banca Naţională a României și a premiat elite din domenii precum știință, cultur
mass-media, relații internaționale, business dar și altele. Printre cele 100 de personalități nominalizate la 
această ediție a Galei Foreign Policy Romania, se numără și doi profesori de la Univeristatea Babeș-Bolyia 
din Cluj-Napoca. Este vorba despre prof. univ. dr. Daniel David şi conf. univ. dr. Radu Silaghi-Dumitrescu 
care au fost nominalizați la categoria dedicată „oamenilor care mișcă țara în direcții bune”.
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ULTIMELE STIRI
» Ziua roboţilor inteligenţi la UBB Cluj

» Studenţi UBB, pe locul I la concursul 
de Studii de Caz „Tímár László“ din 
Veszprém

» Clasa a 9-a rămâne la liceu

» Peste 750 de elevi s-au înscris în 
clasa pregătitoare, la Cluj

» 300.000 lei pentru bursele școlare la 
Turda

CELE MAI CITITE
» Un profesor de la Colegiul Naţional 
„Emil Racoviţă” din Cluj-Napoca a 
DISPĂRUT de o săptămână

» TOP licee din Cluj în funcţie de 
promovabilitatea la Bac

» ADMITERE FACULTATE 2013 UMF 
CLUJ-NAPOCA: Vezi la ce specializare 
este cea mai mare concurenţă

» Clujencele de zece de la bacalaureat 
le fac praf pe Bianca Drăguşanu şi 
Daniela Crudu: acestea sunt modele de 
genul "AŞA NU"

» BAC 2013: Clujul are 9 elevi de NOTA 
10. Vezi AICI rezultatele, în ordine 
alfabetică, pentru judeţul CLUJ

Profesorul Radu Silaghi-Dumitrescu, inventatorul „sângelui artificial” a făcut apel la îndreptarea atenției către realizări mult 
mai de apreciat decât ale sale, precum cea a matematicienilor UBB care au plasat instituția între primele 150 din lume
acest domeniu într-unul dintre cele mai importante clasamente - în condițiile în care nicio universitate și niciun alt domeniu 
din țară nu este încă nominalizat în acel clasament. De asemenea, a atras atenția asupra faptului că în condițiile în care 
bugetul cercetării a crescut cu cca trei ordine de mărime în ultimii ~25 de ani, este necesar să avem mai des de spus 
lucruri pozitive despre sistemul românesc de cercetare și modul în care contribuabilii sprijină acest domeniu.
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